SZKOŁA ANIMATORÓW MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNYCH
PROGRAM
Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych to program skierowany do osób, zainteresowanych
rozwojem swojej miejscowości, które chcą angażować się w działania na rzecz pobudzania aktywności
mieszkańców i lokalnej turystyki.
Do udziału w programie szczególnie zapraszamy:


osoby zatrudnione w instytucjach działających na rzecz integracji i pomocy społecznej, rynku
pracy lub instytucjach zajmujących się rozwojem lokalnym, gospodarczym na terenie gminy i
/lub powiatu, w której powstanie miejscowość tematyczna (m.in. samorząd, LGD, OPS, PCPR,
PUP lub przedsiębiorca z sektora turystycznego), przedstawicieli organizacji pozarządowych
(członków, członków władz, pracowników i stałych wolontariuszy organizacji) działających na
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwoju
lokalnego, turystyki – tzw. użytkowników modelu MT;



osoby w wieku 15-64: bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo lub osoby zatrudnione,
spełniające kryteria osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z
poniższych powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej
choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub
narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej –
tzw. odbiorców modelu MT.

Program Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych (SAMT) obejmuje udział w 18 dniach
szkoleń, krajowej wizycie studyjnej w Miejscowościach Tematycznych Warmii i Mazur oraz zagranicznej
wizycie studyjnej w Austrii, które pozwolą zapoznać się z praktycznymi przykładami funkcjonowania
miejscowości tematycznych, ofertami ich usług oraz produktami, a także będą szansą na poznanie
wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych z wieloletniego zastosowania modelu. Dodatkowo
uczestnicy programu otrzymają wsparcie ze strony animatorów Fundacji BIS, którzy w wybranych
środowiskach poprzez działania lokalne zachęcać będą innych mieszkańców do współpracy przy procesie
tworzenia Miejscowości Tematycznych.
Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom podczas
trwania SAMT nocleg, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć szkoleniowych, koszty
wizyt studyjnych, materiały szkoleniowe oraz publikację nt. miejscowości tematycznych.
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Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych obejmuje 3 moduły.
I. PROGRAM SZKOLEŃ (18 DNI):
1. BLOK JA JAKO LIDER/ANIMATOR W MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNEJ (18-20 marca 2013 r., Kraków)
 Szkolenie dostarczy wiedzy nt. roli animatora w społeczności lokalnej oraz umożliwi poznanie metod
pracy animatora. Ponadto zaprezentowane zostaną etapy tworzenia miejscowości tematycznych.
2. BLOK DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (5-7 kwietnia 2013 r., Kraków)
 Uczestnicy szkolenia poznają metody diagnozowania społeczności lokalnej, w tym tworzenia map
zasobów i potrzeb oraz uzyskają wskazówki jak wypracować temat przewodni w oparciu o diagnozę
zasobów.
3. BLOK KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (26-28 kwietnia 2013 r., Kraków)
 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznej współpracy przy budowaniu
miejscowości tematycznych poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie:
- przełamywania barier utrudniających skuteczną komunikację,
- rozwiązywania trudnych sytuacji poprzez prawidłowy przekaz informacji zwrotnej,
- dynamiki procesu grupowego i zjawisk w nim zachodzących, jak współzawodnictwo, autonomia,
- prowadzenia spotkań z mieszkańcami poprzez wybór odpowiednich metod i narzędzi pracy ze
społecznością lokalną.
4. BLOK PLANOWANIE DZIAŁAŃ. TWORZENIE PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU MT (24-26 maja 2013 r.,
Kraków)
 Szkolenie dostarczy wiedzy jak stworzyć strategię miejscowości tematycznej, jak planować rozwój
wsi w wymiarze społecznym i ekonomicznym oraz jak pozyskiwać sojuszników i tworzyć trwałe
partnerstwa.
5. BLOK PLANOWANIE OFERT (14-16 czerwca 2013 r., Kraków)
 Celem szkolenia jest poznanie sposobów tworzenia ofert dla turystów, planowania wydarzeń
tematycznych na podstawie przygotowanej diagnozy środowiska oraz wyznaczenie strategicznych
kierunków rozwoju. Ponadto szkolenie dostarczy wiedzy w zakresie prowadzenia działań w oparciu
o osobowość prawną, jako przedsiębiorstwo społeczne.
6. BLOK MARKETING I PROMOCJA (5-7 lipca 2013 r., Kraków)
 Uczestnicy szkolenia poznają znaczenie marketingu i PR w miejscowościach tematycznych oraz jakich
używać narzędzi, aby marketing był skuteczny. Ponadto uzyskają wiedzę, w jaki sposób należy
organizować wizyty studyjne oraz jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa turystów.
II. KRAJOWA I ZAGRANICZNA WIZYTA STUDYJNA
Uczestnictwo w Szkole Animatorów Miejscowości Tematycznych obejmuje również udział w dwóch wizytach
studyjnych: 3-dniowej krajowej wizycie studyjnej w miejscowościach tematycznych na Warmii i Mazurach
oraz w 3-dniowej zagranicznej wizycie studyjnej w Austrii. Wizyty będą okazją do zobaczenia w praktyce na
czym polega funkcjonowanie miejscowości tematycznych oraz jakie wynikają z ich istnienia wymierne
korzyści społeczne oraz ekonomiczne. Wizyty odbędzie się w terminach: krajowa wizyty studyjna (10-12
maja 2013r.), zagraniczna wizyta studyjna (sierpień-październik 2013r.)
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III. POMOC ANIMATORA/RKI BIS
SAMT towarzyszy budowie miejscowości tematycznych i ma przede wszystkim za zadanie wzmocnić
społeczności lokalne w tym procesie, dlatego podczas trwania SAMT w środowiskach prowadzone będą
działania lokalne rozpoczynające proces tworzenia miejscowości tematycznych. W tym zakresie uczestnicy
SAMT oraz społeczność zyskują bieżącą pomoc Animatora/ki Fundacji BIS w podejmowanych działaniach.
Do jego/jej zadań należeć będzie:

pomoc w diagnozie potrzeb, identyfikacji zasobów i potencjałów środowiska – konsultacje w zakresie
tworzenia mapy zasobów i potrzeb,

pomoc w identyfikacji pomysłów na temat miejscowości,

wsparcie w sformułowaniu Strategii Rozwoju Miejscowości Tematycznej,

pomoc w zakresie przygotowania produktu/oferty turystycznej oraz „przetestowania”
go w formie wizyty studyjne po miejscowości,

pomoc w przygotowaniu lokalnej imprezy w oparciu o wypracowany pomysł na miejscowość.
Spotkania z animatorem odbywać się będą w terminach i lokalizacji dostosowanych do możliwości i potrzeb
uczestników (np. na terenie gminy).
UDZIAŁ W PROGRAMIE SZKOŁA ANIMATORÓW MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNYCH (SAMT):
 pomoże w rozwoju wsi jako Miejscowości Tematycznej
 pozwoli skutecznie podejmować działania służące aktywizowaniu społeczności lokalnej i rozwijaniu
przedsiębiorczości społecznej w lokalnych wspólnotach
 pomoże w zdiagnozowaniu potencjału miejscowości
 pomoże w rozwoju marki wsi
 pozwoli wybrać najlepsze formy i kierunku rozwoju turystyki
 ułatwi mobilizowanie ludzi do współdziałania.
UDZIAŁ W SZKOLE ANIMATORÓW MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNYCH ZOBOWIĄZUJE DO:

uczestnictwa w szkoleniach,

udziału w wizytach studyjnych,

aktywnej współpracy z animatorem/ką w zakresie:
 przygotowania mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnej pod kątem utworzenia
miejscowości tematycznej
 wypracowania koncepcji Strategii Rozwoju Miejscowości Tematycznej
 opracowania i „przetestowania” produktu/oferty turystycznej
 przygotowania lokalnej imprezy w oparciu o zidentyfikowany pomysł na temat miejscowości.

REKRUTACJA
Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo:
1. I etap rekrutacji: przyjmowanie zgłoszeń w terminie do 20.02.2013r. Wypełnione zgłoszenia należy
składać osobiście lub przesłać pocztą do biura Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (ul. Krasickiego
18 I.p, 30-503 Kraków). Dopuszczamy również możliwość przesyłania formularzy zgłoszeniowych
faksem na nr 12/412-15-24 lub skanów formularzy drogą elektroniczną na adres anna.rodacka@biskrakow.pl. Formularze przesyłane tą drogą muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata.
 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.mt.bis-krakow.pl w zakładce aktualności.
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2. II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne w okresie 22.02.-28.02.2013r., pozwalające poznać
wzajemne oczekiwania oraz doprecyzować informacje organizacyjne, odbywać się będą w
zgłoszonych miejscowościach.
O wynikach przeprowadzonej rekrutacji zostaną poinformowane wszystkie zgłoszone osoby drogą mailową
lub telefoniczną.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/Ip., 30-503 Kraków
TEL. 12 412 15 24
www.mt.bis-krakow.pl

„Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych” stanowi element projektu „PIU Miejscowości Tematyczne
w Małopolsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
którego realizatorem jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Małopolską Siecią LGD.
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